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د.فؤاد الفالح

الدول املشاركة في حفل االفتتاح

أحمد الصبيح يبعد الكرة برأسه من فوق العب الساحل  )األزرق.كوم(

الصدارة لم تتغير.. وتعادل العربي مع النصر وفوز كاظمة على السالمية في المرحلة الـ 16 من الدوري

الكويت والقادسية فازا بـ »العافية«

الهجمات املرتدة السريعة التي حاول 
أبناء أبوحليفة استغالل احداها ولم 
يظهر جنم الكويت وليد علي مبستواه 
احلقيقي في الـ 45 دقيقة األولى. وفي 
الشوط الثاني غلب التعجل على اداء 
الكويت وكانت اول فرصة في الشوط 
العارضة  رأســــية لفهد حمود علت 
)48(، وكثف االبيض بعدها حمالته 
الهجومية، وألغى حكم اللقاء محمد 
بوجروة هدفا حلسن عبدالفتاح بداعي 
التسلل. وكانت رغبة العبي الكويت 
في الفوز واضحة من خالل احلماس 
الكبير والتنويع في اللعب والتحرك 
من دون كرة، ولم يحسن علي الكندري 
التعامل مع كرة تهيــــأت له باخلطأ 
من مدافع الســــاحل على اعتاب خط 
الكويت  الستة )52(. وحاول مدرب 
البرتغالي روماو تغيير نهج الفريق 
ومنحه دفعة معنوية جديدة بإشراك 
العماني اســــماعيل العجمي بدال من 
دانيال منســــاريه وحسني حاكم بدال 
من فهد عوض للعمل على محاصرة 
اخلصم ومنع اختراقات مهاجم الساحل 
وهدافه محمد العازمي الذي أشــــركه 
كوجلانني مطلع الشــــوط الثاني في 
محاولة منــــه خلطف هدف ينهي به 
اللقاء ملصلحته، ولكن شيئا جديدا لم 
يحدث، اال ان علي الكندري كان له رأي 
آخر حتى لو تأخر كثيرا حيث متكن من 
حتويل ركنية جراح العتيقي للزاوية 
اليســــرى مليرزا معلنا الهدف االول 
لفريقه )83(. أدار اللقاء احلكم محمد 
بوجروة وأنذر من الكويت فهد عوض 
وحسن عبدالفتاح وعلي الكندري وفهد 
حمود، ومن الساحل عبداهلل فرحان 

وزيد عيدان وجورج باتيركا.

تعادل العربي والنصر

تعادل العربـــي مع النصر دون 
اهداف وبقـــي كل منهما في مركزه، 
واضاع العربي فرصـــا محققة في 
الشـــوطني وكان االقرب للفوز بعد 
ان ســـيطر على مجريات الشـــوط 
الثاني وشن هجمات متالحقة على 
خصمه، وتصـــدى لها دفاع النصر 
وحارسه محمد الصالل، ولعب مدرب 
العربي اجلديد زوران بنهج هجومي 
قربه كثيرا مـــن مرمى النصر لكن 
السانحة  الفرص  الالعبني اضاعوا 
لهم. امـــا النصر فقد اجتهد العبوه 
طوال الشوطني، وشن هجمات مرتدة 
شكلت قلقا على دفاع العربي، وجنح 
العنابي في احلفاظ على مرماه بعد 
ان واجه ضغطا شديدا في الشوط 
الثاني. ادار املباراة احلكم ســـلمان 
امليل وانذر كال من عصام فايل واحمد 
حواس وفيصل العدواني من النصر 

ونواف الشويع من العربي.

الظهور  العمق. وكان  روجيريو من 
األول حلارس مرمــــى األبيض خالد 
الفضلي فــــي الدقيقة 17. فيما اعتمد 
مدرب الســــاحل الكرواتي كوجلانني 
على أسلوب الضغط على حامل الكرة 
لعدم ترك مساحات لالعبي الكويت، 
وأنقذ حارس الساحل سليمان ميرزا 
مرماه من هدف محقق بعد أن جنح في 
إبعاد الكرة االنفرادية لعلي الكندري 
داخل منطقة اجلزاء )28(، وســــاهم 
الكاميروني منساريه وزميله جراح 
العتيقي في تأمني العمق الدفاعي ضد 

إلى القائم األمين ملنحر، وفي الوقت 
البدل الضائع أهدر املشعان فرصة 
إضافة الهدف الثانـــي بعد انفراده 

باحلارس.

الكويت والساحل

فــــرض األبيض ســــيطرته منذ 
الدقيقــــة األولى من الشــــوط األول 
بفضل حتركات محترفه األردني حسن 
عبدالفتاح وانطالقات احمد الصبيح 
من الناحية اليمنى وفهد عوض من 
اجلبهة اليسرى ومراوغات البرازيلي 

)59(. وتخلى اجلهراء عن حذره وكاد 
العماني نبيل عاشور يدرك التعادل 
بيد ان كرته مرت بجوار القائم )62(. 
وواصل القادسية افضليته مع ارتفاع 
وتيرة اللعب، واهدر جهاد احلسني 

فرصتني محققتني )69 و74(.
وكانت للجهراء بعض احملاوالت 
افتقدت اخلطـــورة، وجدد ابراهيم 
حيويـــة االصفر بإشـــراك ضاري 
ســـعيد وخلف ســـالمة بـــدال من 
اخلطيـــب والعنـــزي. وكاد املجمد 
يدرك الهدف الثاني اال ان كرته ردت 

املرتدة جليسي جون وعبدالرحمن 
عواد اللذين وقعا فريســـة ســـهلة 
للدفاع القدســـاوي، ولم تكن هناك 
محاوالت للجهراء باستثناء تسديدة 

عبدالرحمن عواد )34(.
وفي الشوط الثاني، دفع مدرب 
القادســـية محمد إبراهيم باملهاجم 
ســـعود املجمد بدال من املدافع علي 
النمـــش، ليضغط األصفـــر بقوة 
ومن كرة عرضية ارتقى لها املجمد 
ووضعها برأسه على ميني احلارس 
منحر مســـجال هدف الفوز الوحيد 

ناصر العنزي - فهد الدوسري 
مبارك الخالدي - عبداهلل العنزي

لم تشهد اجلولة الـ 16 من الدوري 
املمتاز لكرة القدم جديدا في ترتيب 
فرق الصدارة بعد ان متكن الكويت 
من الفوز على الساحل 1-0 والقادسية 
على اجلهراء بنفس النتيجة، ليرفع 
االبيض رصيده الـــى 37 نقطة في 
الصدارة، فيما اصبح رصيد االصفر 
36 نقطة لتزيد بذلك حدة املنافسة 
بني الفريقني وستكون لقاءاتهما في 
اجلوالت املقبلـــة صعبة، فيما ظل 
الســـاحل على 12 نقطـــة واجلهراء 
على 10 نقاط. وعلى ستاد الصداقة 
والســـالم تعادل العربي مع النصر 
ســـلبيا ليرتفع رصيد العربي الى 
)30 نقطة( في املركز الثالث بينما 
رفع النصر رصيده الى )13 نقطة( 

في املركز اخلامس.
وفاز كاظمة على الساملية 0-2 
على ستاد محمد احلمد سجل لكاظمة 
اوبينا )63(  النيجيـــري  احملترف 
وفهد العنزي )78( واضاع احملترف 
البرازيلي ساندرو سلڤا ركلة جزاء 
)90(. ورفع كاظمة رصيده الى 29 
نقطة في املركز الرابع بينما جتمد 
رصيد الساملية عند )10( نقاط في 

املركز السابع.

القادسية والجهراء

جاء الشـــوط االول مـــن مباراة 
القادسية واجلهراء متوسط املستوى 
مع افضلية للقادسية الذي كان اكثر 
استحواذا على الكرة بفضل رباعي 
خط الوســـط وحتركهم في منطقة 
املناورات، حيث حاول صالح الشيخ 
وفهـــد االنصاري وجهاد احلســـني 
وعبدالعزيـــز املشـــعان الوصول 
الى مرمى اخلصـــم لصنع الفرص 
للمهاجمني فـــراس اخلطيب وحمد 
العنزي، اال ان احملاوالت لم يكتب لها 
النجاح نظرا للتكتل الدفاعي احملكم 
للجهراء لنشاط نبيل عاشور واحمد 

حسن وحمود ملفي.
وكانت اولـــى محاوالت االصفر 
تسديدة جلهاد احلسني تصدى لها 
حارس اجلهراء بدر منحر )7( ومن 
جملة تكتيكيـــة مرر العنزي الكرة 
الى جهاد احلسني الذي موه وسدد 
الكرة بجانـــب القائم االمين )25(، 
تلتها تسديدة لفراس اخلطيب تألق 
منحر في ابعادها )30(، وكانت اخطر 
احملاوالت تسديدة حمد العنزي من 
ضربة حرة مباشرة ردت من العارضة 
)44(، ومـــا عاب االداء القدســـاوي 
في هذا الشـــوط هـــو االختراق من 

العمق.
فيما اعتمد اجلهراء على الكرات 

عسكر يقود رديف األخضر
مبارك الخالدي

تتجه النية لدى مجلس إدارة النادي العربي إلى 
إســــناد مهمة قيادة فريق الرديف حتت 21 سنة إلى 
الوطني احمد عسكر خلفا للصربي زوران الذي تفرغ 
لقيادة الفريق األول بعد اســــتقالة املدرب البرازيلي 
مارسيلو كابو، ويعتبر عسكر من الكفاءات التي أشرفت 
على تدريب املراحل السنية لألخضر املواسم املاضية 

حيث قاد فريق حتت 16 سنة لعدة مواسم برز خاللها 
عدد من املواهــــب الصاعدة. اجلدير بالذكر ان فريق 
األخضر الرديف يحتل املركز الثالث في املسابقة برصيد 
18 نقطة خلف املتصدر اجلهراء 27 نقطة والكويت 22 
نقطة علما أن املسابقة مت إيقاف نشاطها بعد انتهاء 
اجلولة التاسعة منها بسبب مشاركات املنتخبات ولم 

يحدد موعد الستئنافها بعد. 

حديث الساعة

مجلس الهيئة.. الكرة في ملعبكم
أعلم جيدا يا مجلس إدارة الهيئة العامة للشـــباب 
والرياضة أن منكم من هو رياضي خالص أمثال محمد 
املسعود والشيخ احمد النواف وفواز املزروعي وحسني 
البلوشي، والبعض اآلخر من لهم ميول رياضية مثل 
أسامة الذويخ وحامد الرومي، وهؤالء بالطبع أعلم بحال 
الرياضة الكويتية بشكل عام ولديهم فكرة عما خلفته 
مجالس اإلدارات الســـابقة وراءها من ملفات التطوير 
التي مازالت حبيسة األدراج وسجينة »اهلل يفك أسرها« 
مثـــل زيادة املخصصات املاليـــة للفرق الرياضية في 
املشـــاركات اخلارجية »هذا البند كان من املفترض ان 
تناقشه اللجنة التنفيذية بالهيئة اخلميس املاضي إال ان 
االجتماع تأجل لوفاة املغفور له الشيخ خالد اليوسف«، 
باإلضافة إلى متابعة ملفات اإلنشاءات واستكمال البنية 
التحتية للهيئات الرياضية، وكل القرارات األخرى التي 
صدرت من مجالس إدارات الهيئة الســـابقة ولكن لم 
يتم اتخاذ القرارات بشـــأنها ولم تتمكن من أن تخطو 
إلى مرحلة التنفيذ نتيجة الصراعات الرياضية التي 
ابتليت بها الرياضة من مسلسل »الفالح واجلزاف« إلى 
عدم اســـتقرار الوضع اإلداري إلى آخر املسلسل الذي 
لم ينته وال نعلم متى ســـينتهي، املهم أننا ال نلومكم 
حاليا لكننا متفائلون بوجودكم وننتظر منكم حسمها 
وتفكونا، رغم ان توجهكم على حسب ما يراه »البعض« 
في غير صاحلهم، إال أن الضرورة حتتم على اجلميع 
ان يكونوا صفا واحدا في املرحلة املقبلة وأن يكتفي كل 
صاحب رأي مخالف مبا سبق من كالم ويكون العمل 

موحدا ألجل الكويت وال شيء غير ذلك.
يا جماعة اخلير تراها »شربت مروقها« والرياضة 
الكويتية في أمس احلاجـــة للتكاتف، والوضع العام 
يحتاج أن نكرر مثل هـــذا الكالم حتى يتعظ اجلميع 
الن سمعة بلدنا يجب ان تكون في الوجدان، وأمتنى 
أن يحفظ التاريخ أســـماءكم يا أعضاء الهيئة بأحرف 

من نور من خالل ما ستقدمونه للرياضة.
> > >

بعد ان ووري جثمان الراحل املغفور له بإذن اهلل 
الشيخ خالد اليوسف تراب الوطن ندعو اهلل عز وجل 
ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته، فقد كان بوصباح 
مثال الرياضي احملـــب، الذي نادرا ما جتده على غير 
عادتـــه وهي الهدوء في طرح أي قضيه دون تعصب، 
ولي انا شخصيا عدة جتارب مع بوصباح منذ ان وطئت 
قدماي شـــارع الصحافة عام 1991، ومنذ ذلك التاريخ 
وحتى قبل ان يترك نادي الساملية عام 2008 فقد كان 
التواصل بيني وبينـــه من جانب، ومعه ومع الزمالء 
اآلخرين من جانب آخر قائما إلى ابعد حد، واحلديث 
عن مناقب الفقيد يطول وقد يحتاج إلى مساحات أكثر، 
ولكـــن في النهاية يظل بوصباح »خالدا« رغم رحيله 
ومتواجدا بيننا من خالل ابنيه صباح وعذبي اللذين 

نتوسم فيهما اخلير إلكمال مسيرة والدهما.
رحمك اهلل يا خالد وأســـكنك فسيح جناته وألهم 
اهلـــك وذويك الصبر والســـلوان، و»إنا هلل وإنا إليه 

راجعون«.
مبارك الوقيان
Mubarak_68@hotmail.com

»اإلدارية« ترفض طعن الفالح 
وتؤيد إحالته للتقاعد

مبارك الخالدي
الدائـــرة اإلدارية  رفضت 
الكـــليـــة صباح  باحملكمـــة 
أمس الطعن املقـــدم من مدير 
عام الهيئة العــامة للشـــباب 
والرياضـــة د.فـــــؤاد الفالح 
ضد قرار إحالته إلى التــقاعد 
لبلوغـــه الســـن القـــانونية 
الصــادر في 13 يناير املاضي 
واملمهـــور بتوقيـــع وزيــر 
آنذاك  الشـــــؤون بالوكـــالة 
ووزير االشــــــغال فاضـــل 
صفـــر حيـــــث صـــادقـــت 
احملـــكمة على صــحة القــرار 
املطعون فيه بإحالة الفالح إلى 

التقاعد.
ومن املتوقع ان يستوفي 
الفـــالح درجـــــات التقاضي 
املعتادة باللجوء إلى محكمة 
املــوعد  االســـتئناف خـــالل 
القانونـــي وهـــــو شـــــهر 
من صـــدور احلكــــــم يــوم 
أمــس، علما أن هناك الدرجة 
األخـــيرة من التقاضي وهي 
محكمة التمييز التي عادة ما 
تتفحص فقط أحكام محكمة 

االستئناف.
اجلدير بالذكر ان الفالح قد 
كســـب في 15 فبراير املاضي 
دعوى بإلغـــاء القرار اإلداري 

الشـــؤون  الصادر من وزير 
الدويلة بإحالته  األسبق بدر 
إلى التقــاعـــد للصالح العام 
بنـــاء على مـــذكـــرة رئيس 
ديـــوان اخلـــدمـــة املدنــية، 
وهي الدعـــوى التي ظـــلــت 
ماثـله أمام احملاكم في درجاتها 
املختلفة قرابة الســـــنتني إال 
انه لم يتمكن من مباشــــــرة 
عمله بالهيئة كمـــدير عـــام 
نظـــرا لصدور قـــرار الوزير 
صفر 13 يناير املاضي بإحالته 
إلى التقاعد لتجاوزه الســـن 
القانونية حيث تسلم الشيخ 
طالل الفهد مقاليد إدارة الهيئة 

بالوكالة.

افتتاح »الرياضة للجميع« الخليجي

التاســــع للرجال واخلامس  افتتح املهرجان 
للمــــرأة للرياضة للجميع لدول مجلس التعاون 
اخلليجي امس في صالة نادي اليرموك مبشاركة 
150 العبا والعبة من 6 دول خليجية ويستمر 3 
ايام. وأكد مدير ادارة اإلعالم والنشر في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة توفيق العيد في كلمة 
اللجنة املنظمة للمهرجان في حفل االفتتاح اهمية 
ممارسة الرياضة غير التنافسية في تنمية روح 

التحدي وصقل امللكات اإلبداعية في جميع مجاالت 
احلياة. وقال العيد ان ممارســــة هذا النوع املهم 
من الرياضة تؤدي إلى متتع الفرد بصحة عقلية 
وجســــمية سليمة ما ينعكس على حتسني ادائه 
بشكل عام مؤكدا اهتمام جلنة الرياضة للجميع 
بدول مجلس التعاون اخلليجي املشــــرفة على 
املهرجان بتعزيــــز وتأصيل هذا الفكر في عقول 

أفراد املجتمع.

)هاني الشمري(عبدالعزيز املشعان يحاول الوصول إلى الكرة حتت انظار العب اجلهراء

)هاني الشمري(صراع على الكرة بني العب العربي فهد باشا ومحترف النصر البرازيلي الياس

 عبدالجليل يرحب بالتجديد 
مع غوران وجهازه المعاون

عبداهلل العنزي 
رحب مقرر اللجنة الفنية والتطوير في احتاد الكرة بدر عبداجلليل بفكرة جتديد 
عقــــد مدرب االزرق الصربي غوران توفاريش الذي ينتــهي عقده في يونيو املقبل، 
مضيفا انه يعبر عن رأيه الشـــــــخصي وليـــس لهذا الترحيب عالقة باللجنة التي 
ستجتمع في وقت الحق لتحديد موقفها من التجديد معه. وبني عبداجلليل ان غوران 
وقــــع في بعض األخطاء خالل الفتــــرة املاضية وهذا امر يحدث في كرة القدم فلكل 
مدرب أخطاء، وبشــــكل عام فغوران مدرب صغير السن وأمامه مستقبل خصوصا 
انه يتطور مع تطور املنتخب بدليل النتائج التي حققها مؤخرا، مشــــيدا في الوقت 
ذاته باحترافيته في التعامل مع مسألة جتديد العقد فهو لم يصرح لوسائل اإلعالم 
بشــــأن مطالبه املالية بل قدمها الى مسؤولي احتاد الكرة مباشرة. وأشـــار الى ان 
النــية ستتجه للتجديد للطــاقمني الفني واإلداري لألزرق ولكن ستبقى بعض األمور 
العـــالقة خصوصا ان املــــدة الزمنـــية الباقية على عقودهـــم متفاوتة وهو األمر 
الذي سيتطلب مزيدا من الوقت لبحثها. وأشار عبداجلليل الى انه سيكون متـــاحا 
للجـــهاز الفني لالزرق االســــتعانة بخدمــات احملتــرفني مســــاعد ندا وبدر املطوع 
اللذين يلعــبان مع الشباب والنصر السعوديني خالل مشــاركة االزرق في البطولة 
الـــودية في الشارقة الشـــهر اجلــاري والتـــي سيلتقي خاللها االزرق مع منتخب 
الســـلفادور خصوصا ان هـــذه البطــولة تقــام في األيام الدولية لـ »فيـــفا« وهي 

الفترة التي يسمح فيـــها للمنتخبات باستدعاء العبيها احملترفني.

أكد أن األزرق له الحق في االستعانة بالمطوع وندا أمام السلفادور

أك��د عضو مجل��س ادارة نادي الس��احل ومدير الكرة عب��داهلل العتيبي ان 
الالعب خالد علي القحطاني والذي انتقل الى صفوف نادي القادسية وشارك 

معه امس امام اجلهراء مازال مسجال في كشوفات نادي الساحل.
وق��ال العتيبى ل� »األنب��اء«: ان مجلس ادارة نادي الس��احل وافق يوم 27 
يناير املاضي على إعارة القحطاني الى نادي القادسية ولفترة غير محددة اال ان 
النادي اش��ترط ملوافقته على تسجيل الالعب بالقادسية ان يظل اسمه موجودا 
بكشوفات الساحل، مش��يرا الى انه على حسب املعلومات التي وصلت للعتيبي 
ان الالعب رفض التوقيع لنادي القادس��ية اال بع��د ان تصل بطاقته الدولية من 

االحتاد الدولي لكرة القدم بعد ان مت تس��جيل خالد علي ناصر بكشوفات نادي 
صور العماني والذي س��اهم في استصدار الفيفا لبطاقته الدولية وأصبح العبا 

حرا بعد ذلك. 
وذك��ر العتيبي ان نادي الس��احل طلب عدم ش��طب الالعب من كش��وفاته 
باالحت��اد لضمان حقه في عودة الالعب لناديه، رغم موافقة مجلس االدارة على 
اعارته، موضحا انه الى اآلن لم يصل كتاب من احتاد الكرة يفيد بش��طب خالد 
علي ناصر من نادي الس��احل، األمر الذي يوحى بأنه مازال مسجال بكشوفات 

ناديه القدمي.

العتيبي لـ »األنباء«: القحطاني مازال مسجاًل بالساحل
بعد أول مشاركة له مع القادسية


